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Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - czerwiec 2013
Zwiedzanie Wolsztyńskiego Ratusza

Ostatnie dni nauki przedszkolacy i młodsi uczniowie często spędzają na wycieczkach zarówno w kraju jak i odwiedzają ważne miejsca w swoich miastach. Takie
wizyty odbyły się m.in. w Wolsztyńskim Ratuszu. Odwiedziło go w czerwcu kilka
grup dzieci m.in. ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie, które dzięki pracownikom Urzędu Miejskiego poznały jak funkcjonuje Ratusz i gdzie można załatwić
poszczególne sprawy. Jednak największą ciekawość wzbudzał wśród dzieci gabinet Burmistrza w którym Burmistrz Wolsztyna opowiadał o swojej pracy i codziennych zajęciach. Natomiast dzieci z Przedszkola nr 5 przyniosły optymistyczne przesłanie i rozdały pracownikom własnoręcznie wykonane kwiatki.

Tuwim węglem rysowany

10-lecie Szynaka Meble

Kolejna inicjatywa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie
to plener malarski „Tuwim węglem rysowany” dla
uczniów szkół podstawowych. Patronat nad projektem
objął poseł do Europarlamentu Andrzej Grzyb, Burmistrz
Wolsztyna Andrzej Rogozinski, którego reprezentowała
przewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Tuchocka oraz
Wójt Gminy Siedlec Adam Cukier. Partnerami pleneru
zostali także PKP Cargo, Howard Jones oraz Marian Górny.
Spotkanie młodych artystów odbyło się 20 czerwca w
Wolsztyńskiej Parowozowni. Inspiracją dla uczestników
pleneru była twórczość Juliana Tuwima, ale w pracach
dzieci zdecydowanie prym wiodła LOKOMOTYWA. Na
małych artystów czekała także niespodzianka, a mianowicie przejazd pociągiem retro, występ szkolnego teatru
Arlekin, który zaprezentował oryginalnie przygotowaną
inscenizację „Para buch…” oraz słodki poczęstunek. Werdykt jury był następujący:

21 czerwca br. w zakładzie produkcyjnym Szynaka Meble w Wolsztynie odbyły się obchody
10-lecia istnienia firmy. Podczas obchodów
Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski wraz z
Zastępcą Burmistrza Panią Justyną Mikołajewską złożyli życzenia prezesowi oraz zarządowi
firmy, przekazując okolicznościowy list wraz z
upominkiem symbolizującym Wolsztyńskie
Parowozy.
kategoria II (klasy III-IV): 1.Tatina Rejent (SP Świętno),
2.Maja Czwojdrak (SP 3), 3.Kornelia Skrzypczak (SP Tuchorza)
kategoria III (klasy V-VI): 1.Izabela Mońka (SP Kopanica),
2.Damian Ratajczak (SP 4), 3.Julia Sawicka (SP Tuchorza)

Nagrodę specjalną (aparat fotograficzny) przyznano Tatianie Rejent! Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz
książkę „Lokomotywa” Juliana Tuwima .
kategoria I ( klasy I- II ): 1.Julia Piniecka(Stary Widzim),
Tekst: SP nr 3
2.Marcjanna Brudło (Siedlec), 3.Wiktoria Winiarz (Belęcin)

.Razem

Łatwiej już od 15 lat

W dniu 6 czerwca br. w Restauracji Montana odbyło
się uroczyste podsumowanie 15 –lecia działalności
stowarzyszenia Razem Łatwiej. Podczas spotkania
Burmistrz Wolsztyna na ręce zarządu złożył okolicznościowy list oraz kwiaty. Urząd Miejski w Wolsztynie
wspiera wszelkie inicjatywy Stowarzyszenia „Razem
łatwiej” i tym samym Burmistrz Wolsztyna Andrzej
Rogozinski otrzymał podziękowanie za pomoc
i życzliwość , które w szczególny sposób przyczyniło
się do realizacji celów i zamierzeń stowarzyszenia.

Święto Rodziny
22 czerwca br. cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 5, wraz z najbliższymi, spotkała się na
festynie "Święto Rodziny". Jak co roku atrakcji
nie brakowało, można było zwiedzić wóz strażacki, pomalować twarze, zwiedzić stary zabytkowy
pojazd pancerny, poskakać w dmuchanym zamku i na trampolinie. Komu zabrakło sił mógł posilić się pajdą chleba, wyśmienitym grillem, hotdogiem lub aromatyczną kawą i ciastem. Najważniejszym jednak punktem programu były
występy dzieci. Miłą niespodziankę milusińskim
przywiózł Burmistrz Andrzej Rogozinski.

Jubileusz pożycia małżeńskiego
20 czerwca br. Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Bernadeta Zamelczyk złożyli gratulacje Państwu Mieczysławie i Mariannie Dziobek z Wolsztyna, którzy
w br. obchodzili jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego.

